
СТАТУТ 

на НАГРАДА ПО МАТЕМАТИКА 

на Институт по математика и информатика при Българска академия на науките (ИМИ-БАН) 

1. Наградата по математика на ИМИ се дава на български гражданин за високи постижения 

в областта на математиката. Кандидатите за Наградата трябва да не са навършили 40 

години преди 1-ви януари на годината, в която се присъжда Наградата. Няма 

ограничения за кандидатите, свързани с двойно гражданство или страната, в която 

пребивават. 

2. Наградата се връчва на всеки 2 или 3 години, като процедурата се инициира от Научния 

съвет на ИМИ-БАН.  

3. Наградата представлява знак, придружен от грамота и парична премия. Средствата за 

премията се набират от дарения. Размерът на паричната премия се определя от Научния 

съвет на ИМИ-БАН. 

4. Носителят на Наградата се определя от международен Комитет за Наградата на ИМИ, 

състоящ се от 5 до 7 члена, изтъкнати специалисти в областта на математиката. 

5. Предложенията за членове на Комитета за Наградата на ИМИ, придружени от 

мотивировка и съгласие на предлаганите, се отправят към Научния съвет на ИМИ, който 

избира състава на Комитета за Наградата и неговия Председател.  

6. Комитетът за Наградата на ИМИ определя начина на своята работа, включително и 

начина на взимане на решения. Мандатът на Комитета изтича след присъждането  на 

наградата. 

7. Обявата за Наградата по математика на ИМИ, както и Комитета за тази Награда се 

публикуват на интернет-страницата на ИМИ-БАН, както и в други информационни 

източници.  

8. Номинации за Наградата на ИМИ се изпращат до Председателя на Комитета за 

Наградата в срок от 4 месеца след обявата ѝ на интернет-страницата на ИМИ-БАН. 

Самопредложения не се приемат. 

9. Номинациите трябва да съдържат: 

 Име, дата на раждане и организация, към която принадлежи номинираният. 

 Кратко описание на най-съществените приноси на номинираните, представени на 

език достъпен за математици от различни области.  

 Списък на най-значими избрани работи (не повече от 10). 

Всички номинации и придружаващите ги документи трябва да бъдат в електронен вид и за 

предпочитане в PDF формат.  

10. Ако след номинациите, член на Комитета за Наградата прецени, че е в конфликт на 

интереси, то той/тя се оттегля от Комитета и Научният съвет на ИМИ-БАН избира 

друг/а на неговото място.  

11. В 4-месечен срок след приключването на срока за представяне на номинираните, 

Комитетът за Наградата определя носителя на Наградата на ИМИ. 

12. Наградата се връчва от Председателя на Комитета за Наградата (или негов 

представител) на церемония, организирана от ИМИ-БАН, последвана от публична 

лекция на победителя. 


